
Torek, 26. 5. 2020, ZGODOVINA 

 

6. a 

Poglavje :  ČLOVEK SE DRUŽI – NAČIN ŽIVLJENJA V PRETEKLOSTI 

Učna enota: DRUŽINA SKOZI ZGODOVINO (GRŠKA, RIMSKA IN SREDNJEVEŠKA 
DRUŽBA) 

Cilji: 
Učenec: 
► Primerjajo položaj in vlogo moških, žensk in otrok v različnih obdobjih v preteklosti. 
 
Potrebuješ: 
SDZ, 99-102 
 
Prejšnjo uro si spoznal/a drobec zgodovine iznajdb in izumov. Več o tem se bomo učili pri 
zgodovini v naslednjih letih. 
Danes si bomo ogledali še različne družine v preteklosti in primerjali grško, rimsko in 
srednjeveško družino. 
 
UVOD: 
 
Odpri SDZ na strani 99 in reši nalogo 1. 
 
Danes boš torej spoznal/a različne družine v preteklosti.  
 
 
NAVODILA ZA DELO 
 

1. Obvezno prisluhni razlagi današnje učne snovi, ki ti jo bo podal prof. Simon Purger 
(4.52 min).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vABMa5_z9W8 
 
 

2. Ob slišani razlagi, besedilu v SDZ 99-102 in slikah reši naloge 1-5. 
 

 
Rešeno stran 100 in 101 (nalogi 3 in 4) fotografiraj in mi pošlji na e-naslov. 
 
 

ZAKLJUČEK 

USTNO: ponovi, da preveriš, kaj si si zapomnil/a o odkritjih in izumih: 

SDZ 102: Ponovimo in premisli. 



7.a 

 

Učna tema: EVROPSKI VISOKI SREDNJI VEK 

Učna enota:   KAKŠNA JE BILA EVROPA OKOLI LETA 1000 
Cilji: 
Učenec: 

- Spozna Evropo v visokem srednjem veku: nova preseljevanja; Vikinge; razdrobljeno Evropo, vlogo 
vitezov 
 

Potrebuješ 

- Zvezek za zapisovanje 
- Učbenik Raziskujem preteklost 7, str. 87105-108 

 

UVOD: 

 USTNO PONOVI: 
 Kaj je srednji vek? 
 Kako ga delimo? 
 Opiši Karantanijo. 
 

 

Karantanija, ki je nastala v zgodnjem srednjem veku, je v 9. st. izgubila samostojnost in 
postala del Frankovske države. 

Danes boš nadaljeval/a s spoznavanjem srednjega veka, vendar vstopaš v evropski visoki 
srednji vek.  

Začetek tega obdobja so ponovno zaznamovale selitve ljudstev, tokrat Madžarov, Vikingov in 
drugih. To je tudi čas razdrobljene Evrope, v kateri se je krepila moč fevdalcev, ki so vladali 
samostojnim deželam in se med seboj pogosto spopadali za ozemlje. 

 

NAVODILA ZA DELO: 

1. Obvezno prisluhni razlagi današnje učne snovi, ki ti jo bo podal prof. Simon Purger 
(4.50 min).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=W-8-cNpzHl8 
 

2. Ob njegovi razlagi ter besedilu v učbeniku, str 105-105 (ne pozabi si ogledati 
slikovnega gradiva!), si v zvezek naredi zapiske (ali miselni vzorec), v katerih boš 



zajel/a vsebino današnje učne snovi (novi vpadi; Vikingi; podoba razdrobljene Evrope; 
vitezi). 
 
Nalogo fotografiraj in mi jo pošlji na e-naslov. 

 

ZAKLJUČEK 

Za ponovitev in utrjevanje snovi priporočam oddajo (oglej si, ko boš opravil/-a današnje delo 
v celoti) Ozemlje na prepihu:   
 

 BOLJE VITEZ KAKOR HLAPEC  
 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122506351 

 

 


